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ÅRSSKRIFT

1957-58

A. PETERSENS BOGTRYKKERI 
FREDERICIA



Fredericia Realskoles bestyrelse:

Skibsmægler P. Brøchner-Mortensen, Fredericia (formand), 
tømrermester L. Bandholtz Jørgensen, Fredericia (næstformand), 
malermester Martin Nielsen, Fredericia, 
overbetjent Kjær Nielsen, Fredericia, 
trafikekspedient B. Michelsen, Pjedsted, 
gårdejer O. P. Christiansen, Bredstrup, 
gårdejer J. Thuesen, ,,Ryesgård“.

Fredericia Realskoles repræsentantskab:

Forhv. skolebestyrer fru K. Grove-Rasmussen, Sorgenfri. 
For Fredericia: Organist H. C. F. Hansen (fmd.), 

inspektør P. C. Amelung, 
overfænrik Aa. Nielsen, 
fru møbelfabrikant Graversen, 
overlærer K. Heilmann-Clausen.

For omegnen: Købmand Popp Andersen, Strib, 
proprietær Kjær Poulsen, „Kjærsgård", 
lærerinde fru Koed, Egeskov, 
gårdejer Børge Gydesen, Erritsø, 
forpagter E. Foged, Børup.

Fredericia Realskoles Elevforening:

Fuldmægtig Ove Agger Rasmussen, Fredericia (fmd., dim. 1942), 
kioskejer Harald Tobiesen, Fredericia (dim. 1916), 
trafikekspedient Børge Michelsen, Pjedsted (dim. 1937), 
kontorist Else Møller, Fredericia (dim. 1957), 
ekspedient Per Bråuner Sørensen, Fredericia (dim. 1954), 
ekspedient Jørn Riis Hansen, Fredericia (dim. 1955), 
skolebestyrer K. Drengsgård, Fredericia.
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o
Årsberetning.

Fredericia Realskole er i sin oprindelse en gammel skole — oprettet i 1895 af cand. 
polyt. N. J. Johansen — og i sin nuværende form en ny skole — oprettet 1. 8. 1957 
af skolebestyrer fru K. Grove-Rasmussen. — Den har således den gamle skoles for
del: At være forpligtet overfor alder og tradition; og samtidig har den den unge 
skoles fordel: Den kan søge nye veje og nye midler i overensstemmelse med det 
bedste og det mest levedygtige i traditionerne. Men den har også den unge skoles 
svaghed: At der altid er et vist spændingsmoment ved det nye, og dermed følger 
skolen livets hårde krav og livets store rigdom, den rigdom, der altid følger med, 
når man arbejder med noget levende: Man arbejder og tror på de bedste vækstbetin
gelser, men man kan aldrig forud kende resultatet.

Skolen har i sin tilblivelse og sin første tid som selvejende institution mødt stor 
velvilje og imødekommenhed. Den har modtaget mange gaver og stor hjælp fra 
elever, forældre og mange andre. Det vil være forkert at fremhæve enkelte ting eller 
enkelte personer, da det meget ofte kan være således, at motivet har større værdi 
end gaven og hjælpen; men det har alt sammen været en økonomisk, og endnu mere 
en moralsk støtte for skolen, og både bestyrelsen og skolens medarbejdere takker for 
denne velvilje.

På mange måder er det en fordel for skolen at være en selvejende institution; her 
skal kun omtales den største, nemlig den, at det for alle, der har med skolen at gøre, 
medfører et ansvar til at yde den størst mulige indsats. Skolen prøver på at skabe 
den bedst mulige ramme om en undervisning, der gerne skulle give gode kundskaber 
og samtidig være af menneskelig værdi; og så prøver vi på at bevare den lille, pri
vate skoles fordel, nemlig at skolen har en nøje kontakt med eleverne og deres hjem.

Den nye skoles begyndelse formede sig som en smuk afskedsfest for skolebestyrer 
fru K. Grove-Rasmussen på Fredericia Teater den 22. juni 1957. Da de fleste af for
ældrekredsen overværede denne afskedsfest, der desuden blev refereret meget udfør
ligt i byens dagblade, skal den her kun omtales kort. Aftenen blev en hyldest til fru 
Grove-Rasmussen for hendes og hendes mands livsværk i Fredericia, og den blev en 
tak for hendes utrættelige arbejde for og blandt skolens elever. En meget smuk kan
tate, skrevet af lærer V. Bruhn og med musik af organist H. C. F. Hansen, frem
førtes af et lille elevkor. Overlærer fru K. Briiel overrakte på elevernes og lærernes 
vegne afskedsgaver: Et maleri fra skolegården af maleren Anius Pedersen og en 
mindebog, hvor alle eleverne havde skrevet deres navne, en del havde tegnet, og hvor 
der var fotografier af eleverne i hver klasse. En meget lang række talere benyttede 
aftenen til at bringe deres tak til fru Grove-Rasmussen, og samtidig blev der udtalt 
mange gode ønsker for skolens fremtid. Der taltes således af tømrermester Bandholtz 
Jørgensen, borgmester Arent, undervisningsinspektør Hans I. Hansen, skoledirektør 
Aage Nielsen, skibsmægler P. Brøchner-Mortensen, skolebestyrer K. Drengsgård, fru 
Grove-Rasmussens søn, kommunelærer K. K. Grove-Rasmussen, og pastor Nissen. 
På lærernes vegne bød overlærer Sv. Briiel skolens ny bestyrer velkommen, idet han 
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gav udtryk for den tillid, de nærede til ham, og de forventninger, de modtog ham 
med. Fru Grove-Rasmussen sluttede aftenen med en bevæget tak.

I forbindelse med afskedsfesten foregik skolens årsafslutning. Efter taler af pastor 
Nissen, fru Grove-Rasmussen og K. Drengsgård uddeltes eksamensbeviser, og des
uden gaves der præmier til følgende elever:

Else Møller, R. (K. S. Rasmussens mindelegat).
Fritz Vernersen, R. (Sparekassens præmie).
Peter Ebbe Seehausen, R. (Sparekassens præmie).
Bente Vilskjær, R. (Skolens flidspræmie).
Jan Lisvad, R. (Skolens flidspræmie).
Birtha Laugesen, IV m. (Dansk Arbejdes Fredericia-afdeling).
Hans Seehausen, IV m. (Dansk Arbejdes Fredericia-afdeling).

Traditionen tro var elever fra realklassen i begyndelsen af sommerferien på en 
tur til Bornholm. Turen lededes af hr. og fru Drengsgård, og den blev foreviget gen
nem en del ualmindelig gode farvelysbilleder, som blev taget af frk. Gording.

I hele sommerferien blev der arbejdet på fuld kraft for at forandre og istandsrette 
skolen. Centralvarmeanlægget blev ændret, lejligheden i stuen indrettedes til fysik- og 
naturhistorielokale, lærerværelse og kontor, børnehaven flyttedes fra tagetagen over 
i sidebygningen, så børnene ikke skal så højt op, sløjdlokale indrettedes i stueetagen 
i naboejendommen, lysinstallationen ændredes fra 110 til 220 volt, der blev ind
rettet lægeværelse, og desuden blev der malet i enkelte klasseværelser. Det er alt 
sammen ydre forandringer, der har vist sig at være til gavn i det daglige arbejde.

Skolen har forhandlet med inspektør S. A. Bo, Århus, og haft besøg af inspektør 
Chr. Pedersen, Odense, der har gennemgået henholdsvis fysik- og naturhistoriesam
lingerne. Der er i det forløbne år indkøbt en del undervisningsmateriale til de to fag, 
og indkøbene vil fortsætte de kommende år.

Den årlige københavnertur for IV m. foregik i dagene 15/9 til 19/9 under ledelse 
af hr. og fru Bruhn.

Forældremødet holdtes den 21. november på Fredericia Teater. Desværre var det 
midt i den værste influenzaperiode, og der var derfor ikke så mange forældre til 
stede, som der plejer at være til skolens forældremøder. Skolens formand, skibsmæg
ler Brøchner-Mortensen, og skolebestyrer K. Drengsgård redegjorde for den selv
ejende institutions start, og derefter holdt forlagskonsulent A. Thrue-Møller foredrag 
om eksamensskolen på godt og ondt. Han tog særligt det synspunkt frem, at tidens 
udvikling og dagliglivets krav må være bestemmende for de ting, skolen skal lære 
sine elever; skolens mål må derfor stadig revideres; men et krav må altid være, at 
skolen foruden at give faglig viden må prøve at lære de unge at være mennesker.

Ved juleafslutningen opførte de mindste elever fra skolen en nissekomedie: En 
lille nisse rejste; og et pigekor sang julesalmer. Ved børnehavens juletræ opførtes 
nissekomedien ligeledes, og desuden viste frk. Gording billeder fra året i børnehaven.

Fredericia Teater var fyldt med elever, forældre og tidligere elever ved skolefesten 
den 10. marts. Eleverne fra underskolen og I m. underholdt med sang. III m. opførte 
skolekomerien »Prins Ping a Lmgs frierinder«, og elever fra I og II m. supplerede 
stykket med sang og musik. Skolekomedien havde i år kun det ene formål: At under
holde og more; og virkningen blev forbedret ved, at komedien havde fået en del 
lokalkolorit. Efter underholdningen var der dans og hyggeligt samvær.

Realklassen havde efter nytår besøg af erhvervsvejleder, overlærer Wagner Olesen, 
der orienterede eleverne om de muligheder, der er for dem i erhvervslivet. — Real
klassens elever har desuden i år været i forbindelse med samfundet uden for skolen, 
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idet de den 12. marts ovérværede en retshandling, og den 4. marts var de til stede, 
da byrådsvalget blev åbnet. Endelig var IV m. og R. den 23- april inviteret af For
eningen til Søfartens Fremme til at høre foredrag af kaptajn Ejner Mikkelsen.

Efter 3 års dygtigt arbejde ved skolen trækker lærerinde fru B. Bruhn sig til som
merferien delvis tilbage fra skolens dagligliv. I stedet er antaget lærerinde fru H. 
Zoffmann Madsen.

I sommerferien var lærer V. Bruhn på svenskkursus på Statens Lærerhøjskole, og 
han fortsætter og afslutter dette kursus til sommer. Lærer H. Pedersen afsluttede i 
sommerferien 1957 sin uddannelse som sløjdlærer. Lærerinde fru E. Drengsgård hat 
deltaget i kursus i brug af den nye skolemodenhedsprøve: Upsalametoden, og skolen 
er således nu i stand til at tilbyde forældrene en vejledning, inden børnene skal i 
skole.

Som det flere gange er blevet fremhævet, ønsker Fredericia Realskole ikke blot 
at give undervisning, men den vil gerne i nøjere forbindelse med eleverne, og det 
er derfor glædeligt, at eleverne fra realklassen selv har taget initiativ til at starte en 
lille skoleklub for realklassen og IV m. Klubben er endnu i sin vorden og har kun 
haft enkelte sammenkomstaftener på skolen, men vi håber, at den må blive et sundt 
led i skolens liv. Eleverne trænger til at lære hinanden at kende uden for klasse
værelset, og til at lære andre klassers elever at kende; det er til gensidig gavn for 
lærere og elever at kende hinanden i fritiden; eleverne bør have andre opgaver og 
et andet ansvar, end det daglige skoleliv medfører, og det er vel også en opgave for 
en skole at være det sted, hvor de unge enkelte gange i deres fritid kan samles og 
more sig. Alt dette taget i betragtning kan der vist være god brug for en sådan 
elevklub.

Fredericia Realskoles Elevforening, der i nogle år har ført en tilbagetrukket til
værelse, er for tiden ved at komme frem i lyset på ny. Der er holdt sammenkomst
aftener på skolen den 12. og 26. april, og der er valgt en bestyrelse til at arbejde 
videre med foreningen. For skolen vil det være af stor værdi, hvis det kan lykkes 
at have en elevforening, der kan være med til at bevare kontakten med de mange, 
der har forladt og forlader skolen.



Om historie og historieundervisning.
»Faget historie omfatter menneskehedens hændelser fra første færd«. Således ud

trykker et nyt leksikon sig, og det er der formodentligt intet at sige til; men det er 
straks meget sværere at blive enig om, hvorledes børnene skal have oplysning om 
»menneskehedens hændelser«.

Der er den opfattelse, at eleverne skal vide noget om samfundets sociale og poli
tiske sider gennem tiderne. Faget skal altså orientere eleverne, skal forklare visse 
fænomener på samme måde, som fagene fysik og geografi skal hjælpe os med bedre 
at fatte verden omkring os.

En anden opfattelse går ud på, at historie er beretningen om, hvorledes menne
skene har levet deres liv gennem tiderne. Deres daglige levevis, deres sagn, deres 
sange — deres forhold til livet i alle dets afskygninger. Formålet bliver noget i ret
ning af at forstå fortiden for derigennem at forstå sig selv.

Vor tid stiller større og større krav til kontant viden, og udforskningen af vor 
historie danner ingen undtagelse. Der er imidlertid et vigtigt skel her mellem forsk
ning og undervisning. Den første må stille sine krav om korrekthed i alle forhold, 
men de korrekte oplysninger spiller en mindre rolle for undervisningen, blot ind
holdet rammer historisk rigtigt. Det er ret ligegyldigt for børneskolen, at de lærde 
skændes om, hvorvidt Konstantin d. Store kom på tronen i 303 eller 306. Romernes 
levevis har næppe ændret sig synderligt i de få år. Det har ikke kunnet undgås, at 
det videnskabelige i forskningen har sat sig spor i lærebøgerne, vi bruger i skolen. 
Når det sker på bekostning af det vigtige: folkenes levevis, er det beklageligt.

Jo mere man forsøger at nærme historien til videnskab, jo ringere er faget egnet 
til brug i børneskolen. Børn skal ikke sidde med næsen i kildeskrifter og selv udfinde 
kendsgerninger. Man skal gøre personerne levende for dem, få dem til at se menne
skenes historie i storhed og fald, så faget kan virke fængslende og inspirerende. Der
for hører også sagn og eventyr med til historien, fordi de netop viser, hvad menne
sker har tænkt og følt i deres dagligdag.

Historien er først og fremmest beretningen om levende menneskers liv gennem 
årtusinder. Den kan aldrig være videnskab. Udforskningen deraf er det, og den 
bygger vi faget på, men den vedrører ikke direkte den daglige undervisning.

Dette kæmpestof, som forøges hver dag — ikke blot fordi historien fortsætter, 
men også fordi vor viden om tidligere tider forøges gennem nye fund, nye under
søgelser m. m. — skal så tilpasses en ganske almindelig dansk skole. Der melder sig 
da en række praktiske vanskeligheder. Hvor meget er det rimeligt og muligt at give 
børn på de forskellige alderstrin af historisk kundskab? De kan sagtens lære meget 
udenad. Det er jo ikke sværere at lære en kongerække end den lille tabel, men ele
verne skulle helst have lidt mere ud af faget end udenadslæren. I mellemskolen 
kræves lært et bestemt pensum til eksamen, det må ikke glemmes. Hvilken far er 
tilfreds med en besked om, at »Deres søn er dumpet, men han ved meget om sten
økser«?

Disse ting — og mange flere —• må der tages hensyn til, før man kan tænke på 
det direkte: at undervise i historie.
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På vor skole — som de fleste her i landet — påbegyndes undervisningen i 3. klasse 
med et ugentligt timetal på 2. I denne klasse samt i 4. og 5. klasse gives der en 
fremstilling af Danmarks historie fra stenalderen til nutiden. Hovedvægten er lagt 
på lærerens fortælling, og børnenes bog er kun fra 5. klasse en virkelig lærebog. For 
de små elever er fortællingerne om historiske personer — konger, feltherrer osv. — 
ikke forskellige fra de gamle gudesagn og heltehistorier, som man fortæller dem — 
og som de sluger med åben mund og stive øjne. De fleste børn husker udmærket 
det fortalte stof, og de bedste fortællere findes i 3. og 4. klasse. En uhæmmet for
tællelyst og fortælleglæde, som desværre alt for ofte forsvinder i de højere klasser.

I I mellem møder eleverne først verdenshistorien. Den begynder med beretninger 
fra vor kulturs vugge, Orienten (Ægypten, Babylon, Indus). Derefter over Græken
land og Rom og videre til Vesteuropas historie, hvor hovedvægten er lagt. Det er 
meget lidt, der fortælles eller læres om Asien og Amerika, og det er vel et spørgs
mål, om vi i vor tid, hvor netop Asiens betydning er voksende, kan nøjes med få 
spredte bemærkninger om de asiatiske lande.

Samtidig møder eleverne igen Danmarks historie (fra II mellem). Det er denne 
gang klart, at vor historie ikke blot skal være en gentagelse af underskolens pensum, 
men nu skal sættes i relation til verden omkring os. Med det kendskab, eleverne her 
har til Europas historie, er det muligt at påvise, hvor afhængige vi har været af 
strømninger ude omkring, og at Danmark ikke er — og navnlig ikke var — en 
isoleret del af Europa.

Med IV mellem slutter gennemgangen af historien med en belysning af det mo
derne samfund, begyndende med industrialismens gennembrud og ført op til vor 
egen tid over liberalisme og socialisme.

I realklassen gennemgås en historisk periode mere dybtgående. Det kan være en 
periode i dansk historie, men hos os gennemgår jeg tiden fra 1918 til i dag. Det må 
være vor pligt at vise eleverne forudsætningerne for det samfund, de selv skal leve i. 
Hovedvægten ligger på stormagternes politik; Hitler og Mussolini, Englands og 
Frankrigs holdning, og de to »store« stormagter USA og USSR. Anden verdenskrig 
og FN danner her afslutningen. Endvidere optager samfundslæren ca. halvdelen af 
tiden i realklassen; timetallet er stadig to timer om ugen. Med samfundslæren for
søger man at give eleverne kendskab til det samfund, de snart som borgere rykker 
ind i, Danmarks styreform, retspleje m. m. Også samfundets økonomiske liv hører 
med, vore erhverv — og sammenhængen imellem penge og produktion — skatter; 
vore kirke- og skoleforhold og flere andre ting.

Hvor meget undervisningen er værd som faktor for forståelsen af vort folkestyre, 
er svært at vide. Men sikkert er det, at det er nødvendigt at forberede eleverne på, 
at enhver borger engang vil få rettigheder, og pligter, som hver enkelt må forstå 
at bære, hvis det folkestyre, vi ikke vil undvære, skal bestå som levende realitet og 
ikke som en død floskel.

Historien kan bruges til mange ting — eller misbruges, som f. eks. nazisterne 
gjorde det —■ men dens vigtigste formål må være at få mennesket til at føle sig i 
samhørighed med fortiden, forstå at han eller hun lever på en kultur, der er bygget 
op gennem årtusinder af ukendte forfædre. At hvert skridt frem er resultatet af en 
udfordring, et krav fra andre kræfter, som lykkeligt blev overvundet. Skal vort slægt
led klare vor tids udfordring, er det i hvert fald kun muligt, hvis det har fattet, at 
fremtids sejr gror af fortids kraft.

Verner Bruhn.
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Meddelelser fra skolen.
ELEVTAL

I sommeren 1957 dimitteredes der fra skolen 16 elever med realeksamen og 30 
elever med mellemskoleeksamen, mens der i år indstilles 24 elever til realeksamen 
og 31 til mellemskoleeksamen. Der har i det forløbne år i alt været 163 elever i 
realklassen og mellemskolen, 101 i underskolen og 76 i børnehaven (dette tal er 
dog ikke udtryk for det antal børn, der er i børnehaven, da en del børn kun kommer 
en del af året). Elevtallet ligger desværre ikke jævnt fordelt over hele skolen. 1., 2. 
og 3. kl. er ret små (10—15 elever i hver), medens der har meldt sig betydelig flere 
elever til 5. kl. og I m., end skolen kan rumme. Således har der i år været 45 elever 
til oprykningsprøve til I m. allerede i april, og deraf har skolen kun optaget 34 ele
ver. Desuden har vi desværre måtte sige nej til en del henvendelser.

ORDBLINDEUNDERVISNING
For at give elever med læsevanskeligheder den bedst mulige hjælp har skolen i 

de sidste år samarbejdet med Statens institut for Talelidende i Århus; de børn, der 
har ordblindevanskeligheder, får nu efter skoletid undervisning af fru E. Drengsgård. 
Børn med andre læsevanskeligheder får i skoletiden ekstra dansktimer, hvor fru I. 
Hjorth underviser.

SLØJDUNDERVISNING
Skolen har i år genoptaget sløjdundervisningen. Vi har kun kunnet tage faget 

ind som et almindeligt skolefag i I m., mens elever fra II og III m. har kunnet 
dyrke sløjd som fritidsinteresse. I det kommende år har I og II m. almindelig sløjd
undervisning, og faget vil således i løbet af 4 år være en regelmæssig del af under
visningen på lige fod med håndarbejde.

GLEMTE SAGER
Der sker ret ofte, at der glemmes tøj eller bøger på skolen. Det henstilles derfor 

til forældrene at sørge for, at elevernes bøger, gymnastiktøj, overtøj og huer er 
mærket med tydeligt navn.

TILREJSENDE ELEVER
En ret stor del af skolens elever kommer til byen med bus, tog eller færge. Efter 

forældreønske indførte skolen for nogle år siden den regel, at disse børn venter på 
skolen under læreropsyn, indtil de skal rejse. Hvis forældrene ikke ønsker at have 
deres børn under dette opsyn, må de skriftligt give skolen meddelelse derom, og 
skolen kan i så tilfælde ikke have ansvar for børnene efter skoletid.

SKOLEFORSIKRING
For en pris af 2 kr. om året pr. elev har skolen tegnet en kombineret ansvars- og 

ulykkesforsikring for skolens elever. Forsikringen gælder i skoletiden og på den 
direkte vej til og fra skole. Ulykkesforsikringen omfatter kun personskader. Ansvars
forsikringen dækker i de tilfælde, hvor en elev pådrager sig et direkte erstatnings
ansvar. Forsikringen betales af eleverne i maj måned. I de tre år, forsikringen har 
været i kraft, er der blevet udbetalt flere store erstatninger, navnlig for tænder.
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SKOLELÆGE OG SKOLETANDPLEJÉ
Alle eleverne undersøges en gang om året af skolelægen. Tandplejen er en kom

munal foranstaltning og omfatter i øjeblikket foruden Fredericia kommune enkelte 
omegnskommuner. Eleverne har i disse områder gratis tandpleje, hvis forældrene 
ikke skriftligt erklærer selv at ville sørge for børnenes tandbehandling — i så til
fælde kan man ikke regne med senere at kunne komme ind under gratis tandpleje.

FORSØMMELSER
Skolen bestræber sig på at give eleverne den bedst mulige undervisning, og da 

ikke blot det enkelte barns, men hele klassens arbejde lider under forsømmelser, 
anmoder skolen om, at alle ikke absolut nødvendige forsømmelser undgås.

SKOLETIDEN
Fra det nye skoleår foretages en lille ændring i skoletiden, så skolen begynder 

kl. 8,00 hver morgen. Skoletiden er altid sammenhængende, og kun i enkelte tilfælde 
må en klasses drenge først begynde undervisningen kl. 9.

Forsøgsvis vil skolen i den første tid efter sommerferien indføre weekend-ord
ning, så skolen slutter sin undervisning kl. 13 om lørdagen.

INTERESSENTER
I § 5 i skolens fundats står der: Den selvejende institution kan modtage indskud 

fra interessenter på kr. 100, 250 eller 500. Disse midler skal indgå i et udbygnings
eller moderniseringsfond, som kan anvendes efter bestyrelsens nærmere beslutning. 
Pengene forrentes ikke til interessenterne, og interessentbeviser kan ikke overdrages. 
Fondens midler skal indsættes i sparekasse eller bank på særlig konto. Interessenterne 
har stemmeret ved valg af repræsentantskab og er valgbare ved valg af bestyrelse. —

Der er foreløbig tegnet 21 interessentbeviser for et beløb af 2700 kr. Skolen er 
taknemmelig for den interesse, der herigennem er vist skolen. Pengene er indsat i 
Fredericia Sparekasse, og af beløbet er der indkøbt lysbilledapparat med film til 
undervisningsbrug samt modeller af øje, øre og hjerte til naturhistorieundervisningen.

SKOLEPENGE OG FRIPLADSER
Skolepengene vil i det kommende år blive: Børnehaven, 11 måneder å 20 kr. 

I skolen betales for 12 måneder således: I 1. og 2. kl. 20 kr., 3. kl. 22 kr., 4. kl. 
24 kr., 5. kl. 26 kr., I m. 28 kr., II m. 30 kr., III m. 32 kr., IV m. 34 kr. og real
klassen 36 kr. Dertil kommer i vintermånederne et brændselstillæg på 4 kr. pr. 
måned. Ved tilskud fra Fredericia kommune og staten kan der gives en del elever 
delvis friplads. Ansøgning om statsfriplads sendes til skolen. Ansøgning om kom
munefriplads sendes til Fredericia skoleudvalg efter annonce i dagbladene. Hvis 
flere søskende samtidig går i Fredericia Realskole, gives der til yngre søskende 14 
moderation.

Flere omegnskommuner har sluttet overenskomst med skolen om betaling af 
skolepenge, således at kommunerne betaler skolepenge for de elever, der efter op
tagelsesprøve findes egnede til undervisning i mellem- og realskole.
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Fagfordelingen blandt skolens lærere
vil i det kommende år ske efter følgende plan:

Skolebestyrer
K. Drengsgård:

Regning og matematik i realkl. og IV m., fysik i realkl., 
skrivning i III m.

Overlærer
Sv. Briiel: Engelsk i IV, III og I m., tysk i III og II m., dansk i I m.

Overlærer 
fru K. Briiel:

Naturhistorie i hele skolen, regning i 5. og 3. kl., gymna
stik med pigerne i realkl. og IV m., geografi i 5. og 3. kl., 
tegning i 5. kl.

Pastor H. Nissen: Religion i IV m.

Lærerinde
fru I. Hjorth:

Håndgerning i mellemskolen, 5., 4. og 3. kl., regning i 4., 
2. og 1. kl., religion i 4., 2. og 1. kl., tegning i 4. kl., 
undervisning af børn med læsevanskeligheder.

Lærerinde
fru E. Drengsgård:

Engelsk i realkl. og II m., dansk i 2. og 1. kl., fransk i 
realkl., ordblindeundervisning.

Lærer
V. Bruhn:

Historie i realkl., mellemskolen og 3. kl., dansk i realkl. og 
III m., gymnastik med drengene i realkl., III m., 4. og 3. kl., 
religion i III m., sang i III m., II m., 2. og 1. kl., anskuel
sesundervisning i 2. og 1. kl.

Lærerinde 
fru B. Bruhn: Sang i I m. og 5. kl., skrivning i 5. kl.

Lærer
S. Højlund:

Tysk i realkl. og IV m., dansk i IV m. og 5. kl., religion 
i II og I m., gymnastik med drengene i IV og I m., tegning 
med III m. piger og I m. drenge, historie i 5. kl., latin i 
IV m.

Lærer
B. Rathe:

Geografi i realklassen, mellemskolen og 4. kl., dansk i II m. 
og 4 kl., tegning med IV m., III m. drenge, II m. og I m. 
piger, religion i 5. og 3- kl., skrivning i II m., I m. og 4. kl.

Lærer
H. Pedersen:

Regning og matematik i III, II og I m., fysik i hele mellem
skolen, sløjd med drengene i II og I m., gymnastik med 
drengene i II m. og 5. kl., historie i 4. kl., tegning i 3- kl.

Lærerinde
fru Zoffmann Madsen:

Gymnastik med pigerne i III m., II m., I m., 5., 4. og 3. kl. 
samt 2. og 1. kl., dansk i 3. kl., sang i 4. og 3. kl., skrivning 
i 3., 2. og 1. kl., håndgerning i 2. og 1. kl.
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Elevfortegnelse.
Efter hver elevs navn er anført fødselsdato og værgens stilling, desuden bo

pæl, hvis denne er uden for Fredericia.
Den 5. maj undervistes i klasserne følgende elever:

Realklassen.
Anders Popp Andersen, l.-ll. 1941, købmand, Strib.
Karen-Lis Andersen, 4.-2. 1941, fabriksarbejder.
Ib Gerhard Brockhoff, 21.-1. 1941, Erritsøhus.
Margit Christensen, 1.-2. 1941, plejer, Brejning.
Birgit Bundgaard Christiansen, 4.-7. 1941, gårdejer, Bredstrup.
Karen Deleuran, 12.-12. 1941, vinhandler.
Paul Erik Ebbesen, 8.-9. 1941, musikdirektør.
Erik Lau Foged, 8.-7. 1941, forpagter, Børup.
Søren Fonsbøl, 18. -1. 1941, sognepræst, Gårslev.
Birthe Marie Gormsen, 10.-12. 1940, ostegrosserer.
Karen Frank Hansen, 3.-8. 1941, lærer, Erritsø.
Bente Buhl Jensen, 18.-1. 1941, gårdejer, Stoustrup.
Judith Jensen, 27.-3. 1941, lærer, Brejning.
Aase Lassen, 9.-6. 1942, frue.
Birtha Laugesen, 27.-7. 1941, fabriksarbejder, Bredstrup.
Hans-Adolf Martinsen, 9.-9. 1941, frue.
Knud Mathiesen, 13.-4. 1941, entreprenør, Gårslev.
Ruth Henny Moelsby, 19.-5. 1941, overpostbud.
Finn Kirkegaard Nissen, 22.-12. 1940, fabrikant.
Ove Kjær Poulsen, 11.-1. 1942, proprietær, „Kjærsgård".
Hans Seehausen, 15.-12. 1940, overportør.
Bodil Svendsen, 19.-8. 1940, frue, Strib.
Stig Bjerre Sørensen, 21.-10. 1941, sløjdlærer, Brejning.
Lise-Lotte Thuesen, 3.-12. 1940, gårdejer, „Ryesgård".

IV m.
Poul Prior Christensen. 14.-1. 1942, bagermester.
Finn Christiansen, 6.-2. 1942, husmand.
Gudrun Christoffersen, 11.-9. 1942, børstenbinder, Skærbæk.
Kirsten Christoffersen, 31.-1. 1942, snedkermester, Skærbæk.
Jørgen Dahlhus, 31.-7. 1941, banevogter, Taulov.
Karen Drengsgård, 16.-2. 1943, skolebestyrer.
Henning Christensen Egebæk, 24.-2 1942, konstruktør, Gårslev.
Anna Margrethe Kofoed Frank, 13.-6. 1941, gartner, Erritsø.
Alice Højlund, 19.-12. 1942, lærer.
Jørgen Bent Jensen, 10.-10. 1942, vaskeriejer.
Poul Haugshøj Jensen, 18.-6. 1942, fabrikant, Brovad.
Thora Lassen Jensen, 25.-.5 1943, gårdejer, Vejlby.
Anna Grete Koed Jørgensen, 9.-4. 1943, gartner, Bøgeskov.
Ivar Lund Koed, 1.-7. 1943, bager, Egeskov.
Else Larsen, 20.-11. 1942, bager, Nr. Åby.
Jytte Hostrup Larsen, 16.-10. 1942, fabrikant, Strib,
Lisbeth Lillie, 27.-12. 1942, vognmand.
Niels Iver Møller, 11.-8. 1942, gårdejer, Erritsø.
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Bente Kjær Nielsen, 1.-12. 1940, ftué.
Else Marie Nielsen, 13.-11. 1941, postbud, Strib.
Henning Bøgehus Nielsen, 14.-4. 1942, husmand, Billeshavé.
Karen Margrethe Ladegaard Nielsen, 26.-5. 1943, gårdejer, Egeskov.
Niels Ørum Nielsen, 3.-12. 1942, grosserer, Skærbæk.
Kaj Viggo Pedersen, 28.-10. 1942, fabriksarbejder.
Poul Erik Petersen, 18.-1. 1943, graver, Herslev.
Hanne Spindler, 16.-6. 1942, glarmester.
Hans Peter Søndergaard, 18.-8. 1942, gårdejer, Frritsø.
Viggo Vindeløv Sørensen, 9.-1. 1943, gårdejer, Erritsø.
Kari Taul, 3.-7. 1941, fakrikant, Snoghøj.
Erik Varming, 26.-7. 1942, skolebestyrer, Brejning.
Eva Wichmann-Matthiessen, 6.-12. 1942, læge.

III m.
Bent Winther Albrechtsen, 18.-7. 1943, handelsmand, Erritsø.
Lis Winther Albrechtsen, 18.-7. 1943, handelsmand, Erritsø.
Preben Andersen, 12.-5. 1943, fabriksarbejder.
Anni Louise Christensen, 3.-8. 1943, overbetjent.
Karen-Johanne Østergaard Christensen, 23.-5. 1943, gårdejer, Torp
Knud Dam Christensen, 26.-11. 1942, maskinarbejder.
Steen Schultz Christensen, 3.-11. 1941, ingeniør.
Bodil Bundgaard Christiansen, 25.-9. 1943, gårdejer, Bredstrup.
Jette Damkjær, ll.-l. 1943, fiskeeksportør, Skærbæk.
Bente Deleuran, 8.-3. 1943, vinhandler.
Leif Schjøth Due, 26.-7. 1942, frue.
Ib Frishøj-Jørgensen, 23.-3. 1943, dyrlæge, Børkop.
Kirsten Frank Hansen, 11.-9. 1943, lærer, Erritsø.
Tove Hartvig Hansen, 25.-3. 1943, fisker, Fønsskov.
Ole Heilmann-Clausen, 1.-8. 1942, overlærer.
Anne-Mette Jacobsen, 29.-9. 1942, kaptajn.
Bent Raahauge Jørgensen, 26.-2. 1943, tømrermester.
Jane Panduro Jørgensen, 3.-3. 1943, fyrskibsfører, Strib.
Aase Ledel, 18.-3. 1943, fabriksarbejder, Strib.
Kurt Madsen, 14.-8. 1941, gartner.
Thomas Kiel Madsen, 14.-1. 1942, overbetjent.
Tanja Mattsson, 16.-4. 1943, kaptajn, Strib.
Carl-Erik Mogensen, 11.-4. 1941, ekstraarbejder.
Arne Amtoft Nielsen, 4.-4. 1943, plejer, Brejning.
Vibeke Nielsen, 18.-8. 1943, malermester.
Kurt Petersen, 30.-6. 1943, driftsleder.
Olav Damkjær Poulsen, 8.-8. 1942, lærer, Brejning.
Bente Sandager, 16.-4. 1944, proprietær, Stoustrup.
Jørgen Schmidt, 29.-7. 1942, restauratør, Hejse.
Birte Tjørnehøj, 15.-7. 1942, pakmesterformand.
Gurli Weisbjerg, 11.-5. 1943, lagerarbejder, Strib.
Niels Østrøm, 5.-1. 1944, smed.

II m.
Knud Lomholt Andersen, 26.-9. 1943, gårdejer, Kongsted.
Lone Margrethe Andersen, 17.-6. 1943, postkontrollør.
Ingeborg Merete Bassing, 18.-7. 1944, oberstløjtnant.
Edelgard Bruckner, 25.-1. 1944, frue, Brejning.
Niels Brøchner-Mortensen, 3.-11. 1943, skibsmægler.
Anni Seidelin Christensen, 9.-11. 1943, repræsentant.
Kirsten Schultz Christensen, 17.-11. 1943, ingeniør.
Jørn Kyed Christiansen, l.-l. 1944, gårdejer, Kongsted.
Karl-Erik Friis, 4.-6. 1944, traktorfører, Snoghøj.
Hanne Frishøi, 13.-4. 1944, murermester.
Anders Peter Duedahl Hansen, 1.-8« 1944, tækkemand, Tolstrup, 
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Annelise Hansen, 12.-7. 1944, købmand, Snoghøj.
Ellen Hauge-Petersen, 3.-11. 1943, overlærer.
Poul Jakobsen, 13.-6. 1943, kørelærer.
Erik Jensen, 31.-10. 1943, gårdejer, Strib.
Lena Panduro Jørgensen, 1.-3. 1944, fyrskibsfører, Strib.
Annette Hostrup Larsen, 17--9. 1944, fabrikant, Strib.
Poul Østervig Larsen. 31.-12. 1944, prokurist, Børkop.
Jytte Lund, 16.-10. 1944, købmand, Sandal.
Poul-Erik Lund, 23.-4. 1943, slagtermester.
Arne Mathiesen, 17.-8. 1943, entreprenør, Gårslev.
Carl-Erik Mclgaard, 17.-10. 1944, overbetjent.
Inger Marie Møller, 4.-3. 194^, gårdejer, Erritsø.
Birte Amtoft Nielsen, 9.-5. 1944, plejer, Brejning.
Jørn Vejen Nielsen, 20.-5. 1944, købmand.
Laust Peder Nielsen, 23.-2. 1945, gårdejer, Vejlby.
Per Raaberg Nielsen, 12.-7. 1944, direktør.
Leif Nørulf, 7.-3. 1944, magasinforvalter.
Gerda Warming Brink Pedersen, 15.-12. 1944, cykelhandler.
Kirsten Elisabeth Pedersen, 22.-10. 1944, bagermester.
Lita Pedersen, 9.-6. 1943, pens, stationsforstander, Middelfart.
Niels Ove Pedersen, 3.-4. 1944, Erritsøhus.
Ingrid Pilegaard, 19.-1. 1944, fisker, Bagenkop.
Bjarne Sørensen, 8.-5. 1944, teglbrænder, Snoghøj.
Mogens Stenderup Sørensen, 12.-12. 1943, remisearbejder.
Jette Thuesen, 10.-10. 1943, gårdejer, ,,Ryesgård“.

I m.
Ole Amelung, 9.-8. 1945, inspektør.
Jette Andersen, 14.-11. 1944, gårdejer, Bredstrup.
Tove Bundgaard Andersen, 22.-8. 1945, vognmand, Sandal.
Ulla Hebsgaard Andersen, 10.-3. 1945, blomsterhandler.
Torkild Vermund Andersen, 19.-1. 1945, grosserer.
Anette Brøchner-Mortensen, 17.-2. 1946, skibsmægler.
Poul Bundgaard, 17.-7. 1945, gårdejer, Pjedsted.
Ingeborg Kyed Christiansen, 5.-6. 1945, gårdejer, Kongsted.
Peter Heegaard Clausen, 2.-5. 1945, chauffør.
Torben Birger Clemmensen, 14.-1. 1945, gårdejer, Mørkholt.
Otto Damkjær, 7.-5. 1946, fiskeeksportør, Skærbæk.
Gurli Dinesen, 8.-5. 1945, chauffør.
Peter Drengsgård, 10.-4. 1946, skolebestyrer.
Sonny Due, 6.-2. 1946, frue.
Bente Dyrvig, 22.-5. 1945, vognmand, Snoghøj.
Louis Kofoed Frank, 24.-7. 1945, gartner, Erritsø.
Helle Gerdes, 8.-8. 1944, læge, Snoghøj.
Kirsten Grarup, 9.-7. 1945, arbejdsmand, Skærbæk.
Annalise Gydesen, 12.-7. 1944, gårdejer, Erritsø.
Helle Sabine Hansen, 22.-8. 1945, lærerinde, Brejning.
Knud Haugshøj Jensen, 17.-5. 1944, fabrikant, Brovad.
Svend Valdemar Jensen, 27.-12. 1943, kaptajnløjtnant.
Henning Jepsen, 26.-6. 1945, malermester.
Mona Lise Jørgensen, 14.-4. 1946, gårdejer, Røjle.
Poul Skovmark Jørgensen, 3.-6. 1945, depotassistent.
Hanne Lund Koed, 29.-4. 1945, bager, Egeskov.
Anette Lund, 16.-1. 1946, købmand, Sandal.
Kirsten Mathiesen, 10.-8. 1945, entreprenør, Gårslev.
Tom Michelsen, 30.-11. 1944, trafikekspedient, Pjedsted.
Lizzie Nielsen, 30.-4. 1945, chauffør, Snoghøj.
Bent Nielsen, 24.-2. 1946, overfænrik.
Oluf Niess, 20.-4. 1944, remisearbejder.
Søren Kjær Poulsen, 23.-11. 1945, proprietær, „Kjærsgård“.

13



Jette Rehr, 21.-9. 1944, blikkenslager, Strib.
Hans Sandager, 16.-3. 1946, proprietær, Stoustrup.
Grethe Schytz, 20.-10. 1944, portner.
Vivian Sjolin Skjødt, 22.-12. 1945, prokurist.

5. kl.
Ingemarie Basse, 15.-4. 1946, proprietær. Erritsø.
Erik Maagaard Christensen, 27.-9. 1946, lokomotivfører.
Jens Wilfred Christensen, 3.-2. 1945, remisearbejder.
Leif Due, 9.-5. 1946, banevogter, Erritsø.
Torvald Fonsbøl, 11.-2. 1947, sognepræst, Gårslev.
Leo Blond Frank, 4.-7. 1944, gårdejer, Treide.
Jens Frishøj-Jørgensen, 3.-7. 1945, dyrlæge, Børkop.
Lise Gusmer, 6.-1. 1947, bagermester.
Gert Hartvig Hansen, 1.-12. 1945, fyrbøder.
Ulla Bach Hansen, 6.-3. 1946, montør.
Marianne Hrynczyszyn, 28.-1. 1945, konstruktør, Strib.
Kirsten Vibeke Jensen, 2.-6. 1946, vaskeriejer.
Lis Jensen, 2.-5. 1946, civilingeniør, Skærbæk.
Otto Dan Jensen, 16.-12. 1945, repræsentant, Erritsø.
Else Marie Jepsen, 2.-4. 1945, ekstraarbejder, Erritsø Strand.
Bente Knøsgaard, 4.-2. 1946, købmand, Snoghøj.
Birthe Struer Larsen, 5.-2. 1946, chauffør, Snoghøj.
Kirsten Hostrup Larsen, 18.-4. 1945, fabrikant, Strib.
Erik Bundgaard Lassen, 25.-10. 1945, vognmand, Snoghøj.
Peter Zoffmann Madsen, 25.-5. 1946, lærerinde.
Lisbeth Michelsen, 1.-6. 1946, trafikekspedient, Pjedsted.
Per Pontoppidan Møller, 20.-9. 1946, godsejer, „Nebbegård".
Dennis Nielsen, 20.-6. 1945, montør.
Erik Møller Nielsen, 30.-3. 1946, gartner, Strib.
Bruno Willy Rasmussen, l.-l. 1946, købmand.
Margit Ravn, 30.-1. 1945, dyrlæge, folketingsmand, Stoustrup.
Monica Sally, 28.-12. 1946, landsretssagfører, „Østedgård".
Gert Seier-Nielsen, 18.-6. 1946, maskinmester, Heise.
Inge Steffensen, 24.-1. 1946, tømrer.

4. kl.
Inger Marie Vermund Andersen, 28.-4. 1947, grosserer.
Hans Georg Arndt, 6.-6. 1946, restauratør.
Peter Aksel Brems, 24.-5. 1946, tekstilarbejder.
Else Østergaard Christensen, 16.-6. 1947, gårdejer, Torp.
Arne Høli Christiansen, 21.-1. 1946, chauffør, Taulov.
Thomas Clausen, 26.-3. 1948, overingeniør, Skærbæk.
Teit Gerdes, 14.-9. 1945, læge, Snoghøj.
Franck Stenderup Hansen, 1.-2. 1948, værkfører, Snoghøj.
Poul Guldspang Henriksen, 6.-10; 1947, elektriker.
Nanna Bysing Jensen, 16.-12. 1946, eksportchauffør, Strib.
Ole Jepsen, 6.-12. 1946, trafikekspedient, Taulov.
Kirsten Junker, 28.-3. 1948, salgschef.
Lene Bandholtz Jørgensen, 5.-5. 1947, tømrermester.
Helle Neergaard Nielsen, 12.-7. 1947, trafikekspedient, Pjedsted.
Inge Kjær Nielsen, 6.-5. 1947, overbetjent.
Ole Sauer Nielsen, 18.-4. 1947, lokomotivfyrbøder.
Bente Nissen, ll.-l. 1946, gartner.
Mogens Olsen, 24.-5. 1947, købmand.
Anne Just Pedersen, 29.-4. 1947, frue, Sandal.
Karen Lise Pedersen, 21.-12. 1946, afdelingsleder, Brejning.
Steen Pedersen, 15.-12. 1947, damefrisør.
Nina Lindbech Petersen, 9.-2. 1948, husmoderafløser.
Jens Christian Rechnagel, 27.-11. 1946, tømrermester, Kongsted.
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Knud Sørensen, 1.-10. 1947, benzinforhandler, Snoghøj.
Per Sørensen, 14.-9. 1947, chauffør.

3. kl.
Ivan Uldahl Andersen, 4.-9. 1948, kommis.
Moneca Kruuse Condil, 30.-1. 1949, oberstløjtnant.
Eva Gerdes, 13.-6. 1948, læge, Snoghøj.
Karen Lise Hansen, 29.-2. 1948, fyrbøder, Brejning.
Peter Trolle Jacobsen, 13.-1. 1949, direktør, Skærbæk.
Agnete Vinther Jensen, 20.-1. 1948, ekstraarbejder, Snoghøj.
Anna Marie Zoffmann Madsen, 2.-10. 1947, lærerinde.
Birthe Schiolden Mattesen, 14.-8. 1947, hotelejer.
Ole Melgaard, 21.-10. 1948, overbetjent.
Bodil Margrethe Nissen, 4.-3. 1948, sognepræst.
Henning Hjort Pedersen, 25.-2. 1948, ejendomshandler.
Otto Wiese, 29.-5. 1948, vognmand.

2. kl.
Hans Christian Brems, 16.-6. 1948, tekstilarbejder.
Connie Frølund, 2.-6.-1950, forretningsfører.
Hans Peder Graversen, 9.-5. 1950, fabrikant.
Jørgen Dolberg Hansen, 7.-1. 1950, organist.
John Nygaard Kristensen, 21.-1. 1950, lokomotivfyrbøder.
Elisabeth Larsen, 25.-5. 1949, murermester, Snoghøj.
Yth Grønbech Larsen, 9.-2. 1950, driftsassistent.
Aksel Zoffmann Madsen, 22.-11. 1948, lærerinde.
Susanne Maibom, 12.-5. 1949, lærerinde.
Hans Christian Just Pedersen, 6.-8. 1949, frue, Sandal.
Jørgen Rathe, 13.-9. 1949, lærer.
Hans Kurt Sickmann, 10.-7. 1949, lagerarbejder.

1. kl.
Finn Andreasen, 30.-6. 1950, kontorist.
Poul Freund, 18.-6. 1950, købmand.
Lars Rahbek Hansen, 13.-3. 1950, fiskeeksportør.
Ulla Winther Jensen, 27.-4. 1950, exam. pharm.
Anne-Marie Knudsen, 13.-3. 1951, forstander.
Birgit Knudsen, 13.-3. 1951, forstander.
Lone Helveg Maibom, 18.-12. 1950, lærerinde.
Pia Helveg Maibom, 18.-12. 1950, lærerinde.
Steen Uldahl, 10.-1. 1951, maler.
Jens Christian Wiese, 8.-9. 1950, vognmand.

Børnehaven
har i det forløbne år været søgt af følgende børn:
Jørgen Andersen, 9.-2. 1951, grosserer.
Marianne Mourits Andersen, 22.-8. 1951, overlæge.
Peter Andersen, 23.-2. 1954, lagerchef.
Lene Antonsen, 26.-6. 1953, værkfører.
Tommy Bertelsen, 16.-6. 1951, depotindehaver.
Birthe Bodelund, 30.-9. 1952, ekspedient.
Claus Bodelund, 19.-2. 1951, ekspedient.
Vibeke Brix, 13.-1. 1953, prokurist.
Birgit Bruun, 9.-10. 1954, driftsleder.
Frank Bruun, 29.-9. 1951, driftsleder.
Birthe Christensen, 21.-5. 1951, købmand.
Janne Heimdal Christensen, 3.-10. 1953, skibshandler.
Lis Christensen, 29.-12. 1952, trikotagehandler.
Susanne Damm, 29.-3. 1953, maler.
Anne-Mette Eriksen, 26.-6. 1952, spolemester.
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Claus de Fontenay, 21.-12* 1953, inspekter«
Anne-Mette Frandsen, 17.-3. 1953, pakmester.
Kim Freund, 24.-4. 1953, købmand.
Jørgen Graversen, 9.-1. 1952, fabrikant.
Steen Grunnet, 15.-5. 1952, forretningsfører.
Arne Toftegaard Hansen, 31.-8. 1953, konsulent.
Bente Hansen, 15.-5. 1952, former.
Carl Christian Hansen, 4.-1. 1953, møllersvend.
Else Hansen, 1.-8. 1954, chauffør.
Finn Hansen, 18.-9. 1952, stationsbetjent.
Jørgen Hansen, 30.-4. 1951, chauffør.
Karin Hansen, 19.-3. 1953, former.
Lilian Juhl Hansen, 7.-5. 1953, styrmand.
Lis Hansen, 11.-9. 1952, murermester.
Torben Hansen, 14.-6. 1951, skræddermester.
Jens Hebor, 18.-1. 1954, overtrafikassistent.
Mette Højlund, 22.-1. 1953, lærer.
Arne Jensen, l.-ll. 1951, skotøjsfabrikant.
Jan Jensen, 6.-12. 1951, tekstilarbejder.
Lone Jensen, 21.-9. 1953, skotøjsfabrikant.
Anne Marie Jessen, 20.-5. 1953, cigarhandler.
Finn Johansen, 14.-9. 1951, banebetjent.
Jan Brahé Jørgensen, 21.-10. 1951, lagerchef.
Peter Jørgensen, 12.-8. 1953, repræsentant.
Lars Vesterby Knudsen, 14.-9. 1952, viktualiehandler.
Søren Vesterby Knudsen, 24.-6. 1955, viktualiehandler.
Erik Leander Larsen, 13.-3. 1951, snedker.
Bente Lindskov, 23.-7. 1952, viktualiehandler.
Søren Lindskov, 23.-7. 1952, viktualiehandler.
Karin Lutzen, 15.-4. 1952, prokurist.
Marianne Lutzen, 2.-9. 1953, prokurist.
Bent Mikkelsen, 12.-2. 1955, arkitekt.
Pia Mikkelsen, 11.-4. 1953. arkitekt.
Steen Mikkelsen, 23.-3. 1951, ingeniør.
Susanne Møller, 8.-8. 1952, premierløjtnant.
Janne Mørch, 6.-11. 1954, prokurist.
Jesper Mørch, 4.-2. 1953, prokurist.
Anne-Mette Nielsen, 8.-6. 1954, eksportchauffør.
Axel Martin Nielsen, 28.-4. 1953, eksportchauffør.
Bjarne Nielsen, 22.-7. 1952, disponent.
Kirsten Nielsen, 6.-1. 1953, driftsleder.
Knud Erik Vejen Nielsen, 14.-10. 1952, købmand.
Lone Ege Nielsen, 23.-9. 1951, frue.
Peter Ove Nielsen, 24.-8. 1955, bogholder.
Erik Nørskov, 16.-3. 1954, magasinforvalter.
Elsebeth Olesen, 4.-12. 1954, tandlæge.
Jan Pedersen, 27.-9, 1954, fabriksarbejder.
Steen Poulsen, 15.- 10. 1954, fiskehandler.
Jørgen Weimar Rasmussen, 17.-3. 1954, prokurist.
Lis Rasmussen, 14.-10. 1954, telefonmontør.
Marianne Rasmussen, 16.-12. 1954, ekspedient.
Torben Rathe, 14.-9. 1954, lærer.
Helle Sauer, 8.-2. 1952, møller.
Michael Schmidt, 4.-5. 1953, slagtermester.
Inge Nørskov Sørensen, 14.-7. 1955, værkfører.
Ulla Kaltoft Sørensen, 12.-1. 1953, kaptajn.
Anne-Marie Thalund, 29.-11. 1953, direktør.
Lone Bundgaard Thomsen, 17.-9. 1951, premierløjtnant.
Bente Thortzen, 10.-4. 1952, bademester.
Lisbeth Viehmann, 4.-3. 1954, cigarhandler.
Niels Weirum, 13.-3. 1953, isenkræmmer.
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Bogfortegnelse 1958-59.
Foruden de på fortegnelsen anførte bøger vil eleverne i de enkelte klasser 

få opgivet, hvad der benyttes af hæfter, skrivebøger, tegnemateriale osv.; i 
hovedparten af klasserne kræves tillige brug af en salmebog — „Den danske 
Salmebog" — og i nogle klasser af et Ny Testamente.

1. klasse.
Hoffmann Jensen m. fl.: Læs rigtigt. ABC.
Hoffmann Jensen m. fl.: Læs rigtigt. 1. skoleår.
Friis-Petersen, Gehl og Jessen: Den ny regnebog I.

2. klasse.
Hoffmann Jensen m. fl.: Læs rigtigt. 2. skoleår.
Evald Jensen m. fl.: Øvelser i skriftlig dansk, 2. skoleår.
Friis-Petersen, Gehl og Jessen: Den ny regnebog II.

3. klasse.
H. I. Hansen, Heltoft og Sunesen: Dansk læsebog, 3. skoleår.
Evald Jensen m. fl.: Øvelser i skriftlig dansk, 3. skoleår.
Vestergaard: Bibelhistorie.
Friis-Petersen, Gehl og Jessen: Den ny regnebog III.
Nik. Helms: Danmarks historie (20. udg.).
C. C. Christensen: Lille geografi (15. udg.); Lille atlas.
C. C. Gormsen: Naturhistorie for folkeskolen (14. opl.).

4. klasse.
H. I. Hansen, Heltoft og Sunesen: Dansk læsebog, 4. skoleår.
Evald Jensen m. fl.: Øvelser i skriftlig dansk, 4. skoleår.
Vestergaard: Bibelhistorie.
Friis-Petersen, Gehl og Jessen: Den ny regnebog IV.
Nik. Helms: Danmarks historie (20. udg.).
C. C. Christensen: Lille geografi; Lille atlas og Blindatlas.
C. C. Gormsen: Naturhistorie for folkeskolen.

5. klasse.
H. I. Hansen, Heltoft og Sunesen: Dansk læsebog, 5. skoleår.
Evald Jensen m. fl.: Øvelser i skriftlig dansk, 5. skoleår.
Ludvigsen: Dansk skoleordbog (15. opl.).
Vestergaard: Bibelhistorie.
Balslevs katekismus.
Friis-Petersen, Gehl og Jessen: Den ny regnebog V.
Nik. Helms: Danmarks historie (20. udg.).
C. C. Christensen: Lille geografi; Lille atlas og Blindatlas.
Gormsen: Naturhistorie for folkeskolen.
Højskolesangbogen.

I mellem.
H. I. Hansen og Heltoft: Dansk læsebog for mellemskolen I (revid. udg.).
Jensen og Noesgaard: Øvelsesstykker i dansk sproglære (9. udgave).
Jensen og Noesgaard: Skriftlig dansk (4. udgave).
Ludvigsen: Dansk skoleordbog (15. opl.).
Martensen og Paulli: Bibelhistorie, 
Balslevs katekismus.
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Friis-Petersen og Jessen: Mellemskolens ny regnebog I.
Schmidt: Historie for mellemskolen I (22. udg.).
C. C. Christensen: Geografi for mellemskolen I ved Sophie Petersen (22.udg.), 

Atlas for mellemskolen og Blindatlas.
Balslev og Andersen: Zoologi for mellemskolen I (udg. fra 1950 eller senere).
Balslev og Simonsen: Botanik for mellemskolen I.
Th. Mortensen: Flora for begyndere (4. udgave).
Sundorph: Fysik for mellemskolen I (20. udgave).
Jespersen og Sarauw: Engelsk 1 ved Sv. Briiel.
Sv. Briiel: Øvelser til Engelsk 1.
Ejnar Jacobsen m. fl.: Skolesangbogen (9. opl.).
Ejnar Jacobsen, Vald. Hansen og Hans J. Larsen: Skolesalmebogen (sidste udg.).

II mellem.
H. I. Hansen og Heltoft: Dansk læsebog for mellemskolen II (revid. udgave).
Jensen og Noesgaard: Øvelser i dansk sproglære (9. udgave).
Jensen og Noesgaard: Skriftlig dansk (4. udgave).
Ludvigsen: Dansk skoleordbog (15. opl.).
Martensen og Paulli: Bibelhistorie.
Balslevs katekismus.
Schmidt: Historie for mellemskolen I (22. udg.).
C. C. Christensen: Geografi for mellemskolen I ved Sophie Petersen (22. udg.). 

Atlas for mellemskolen og Blindatlas.
Balslev og Andersen: Zoologi for mellemskolen I (udg. fra 1950 eller senere).
Balslev og Simonsen: Botanik for mellemskolen I — II.
Th. Mortensen: Flora for begyndere (4. udgave).
Sundorph: Fysik for mellemskolen I (20. udgave).
Jespersen og Sarauw: Engelsk 2 ved Sv. Briiel.
Sv. Briiel: Øvelser til Engelsk 2.
Hansen-Christensen og Briiel: Mellemskolens tyskbog 1.
Friis-Petersen og Jessen: Mellemskolens ny regnebog 2.
A. Nygaard og Vester^Petersen: Geometri for mellemskolen.
H. J. Pihl: Geometriske øvelser (3. opl.).
H. J. Pihl: Tegnehæfte til Geom. øv.
Ejnar Jacobsen m. fl.: Skolesangbogen (9. opl.).
Ejnar Jacobsen, Vald. Hansen og Hans J. Larsen: Skolesalmebogen (sidste udg.).

III mellem.
H. I. Hansen og Heltoft: Dansk læsebog for mellemskolen III (revid. udg.).
Jensen og Noesgaard: Øvelsesstykker i dansk sproglære (9. udgave).
Jensen og Noesgaard: Skriftlig dansk (4. udgave).
Ludvigsen: Dansk skoleordbog (15. opl.).
Hellner og Højby: Svenskbogen.
Martensen og Paulli: Bibelhistorie.
Balslevs katekismus.
Schmidt: Historie II (20. udgave).
C. C. Christensen: Geografi for mellemskolen I—II ved Sophie Petersen (22. 

udg.); Atlas for mellemskolen og Blindatlas.
Balslev og Andersen: Zoologi for mellemskolen I—II (udg. fra 1950 el. senere).
Balslev og Simonsen: Botanik for mellemskolen I-111.
Rasmussen og Simonsen: Organisk kemi (udg. fra 1937 eller senere).
Th. Mortensen: Flora for begyndere (4. udgave).
Sundorph: Fysik for mellemskolen I (20. udgave).
Sundorph: Kemi for mellemskolen (15. udgave).
Jespersen og Sarauw: Engelsk 3 ved Sv. Briiel.
Sv. Briiel: Øvelser til Engelsk 3.
Sv. Briiel: Engelsk grammatik (4. opl.).
HansemChristensen og Briiel: Mellemskolens tyskbog 2 (2. opl. eller senere).
Friis'Petersen og Jessen: Mellemskolens ny regnebog III.
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Nygaard og Vester-Petersen: Aritmetik for mellemskolen.
Nygaard og Vester-Petersen: Geometri for mellemskolen.
Ejnar Jacobsen m. f 1.: Skolesangbogen (9. opl.).
Ejnar Jacobsen, Vald. Hansen og Hans J. Larsen: Skolesalmebogen (sidste udg.).

IV mellem.
Maltesen og Heltoft: Kirkehistorie.
H. 1. Hansen og Heltoft: Dansk læsebog for mellemskolen IV (revid. udg.).
Jensen og Noesgaard: Øvelsesstykker i-dansk sproglære.
Jensen og Noesgaard: Skriftlig dansk (4. udgave).
Ludvigsen: Dansk skoleordbog (15. opl.).
Hellner og Højby: Svenskbogen.
Schmidt: Historie II (20. udgave).
C. C. Christensen: Geografi for mellemskolen I—II ved Sophie Petersen (22. 

udg.) ; Atlas for mellemskolen og Blindatlas.
Balslev og Andersen: Zoologi for mellemskolen I—II (udg. 1950 eller senere).
Balslev og Simonsen: Botanik for mellemskolen I—IV (11. og senere udgaver).
Rasmussen og Simonsen: Organisk kemi (udg. fra 1937 eller senere).
Th. Mortensen: Flora for begyndere (4. udgave).
Sundorph: Fysik for mellemskolen II (-14. udgave).
Sundorph: Kemi for mellemskolen (15. udgave).
Jespersen: Engelsk 4.
Sv. Briiel: Øvelser til Engelsk 4.
Sv. Briiel: Engelsk grammatik.
Sv. Briiel: Engelsk hjælpebog.
Sv. Briiel: Engelske realeksamenso.pgavem.(3-udgave).
Hansen-Christensen og Briiel: Mellemskolens tyskbog 3.
Hansen-Christensen og Briiel: Gelaufigkeitsiibungen.
Friis-Petersen og Jessen: Mellemskolens ny regnebog IV.
Nygaard og Vester-Petersen: Aritmetik for mellemskolen.
Nygaard og Vester-Petersen: Geometri for mellemskolen.

Realklassen.
Hansen og Heltoft: Dansk læsebog for realklassen (revid. udg.).
Jensen og Noesgaard: Øvelsesstykker i dansk sproglære for realkl. (sidste udg.).
Ludvigsen: Dansk skoleordbog (15. opl.).
Nygaard og Vester-Petersen: Aritmetik for realklassen.
Friis-Petersen og W. Jessen: Regnebog for realklassen.
Hellner og Humlum: Erhvervsgeografi.
C. C. Christensen: Atlas for mellemskolen og Blindatlas.
Paul Holt: Verdenskrigens tidsalder (6. udgave).
Ingvard Nielsen m. fl.: Samfundslære (2. udgave).
E. Wesenberg-Lund: Biologi for realklassen (2. udgave).
Sundorph: Naturlære for realklassen I—II (Varmelære 11. udg., Elektricitet 14. 

udg.).
Jespersen: Engelsk 5.
Sv. Briiel: Engelsk grammatik.
Sv. Briiel: Engelsk hjælpebog.
Sv. Briiel: Engelske realeksamensopgaver (3. udgave).
Hansen-Christensen og Briiel: Realklassens tyskbog.
Hansen-Christensen og Briiel: Gelaufigkeitsiibungen.
Bruun, Holst-Jensen og Roskjær: Elementært fransk.

NB. Førend brugte bøger overtages, vil det være rigtigst ved henvendelse 
til vedkommende faglærer at forvisse sig om, at udgaverne ikke er 
så gamle, at de er værdiløse.
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Afslutning af skoleåret
finder sted mandag den 23. juni på Fredericia Teater kl. 14.

Håndarbejder, tegninger og børnehaoearbejder

er fremlagt i skolens gymnastiksal den 12., 13. og 14. juni, og i den tid er for- 
ældie og andre interesserede velkomne til at se udstillingen hver dag fra kl. 
10 til 11 og fra kl. 14 til 15.

Arbejderne udleveres mandag den 16. og onsdag den 18. kl. 11 —12.

Til alle prøver såvel som til årsafslutningen indbydes forældre, pårørende og 
alle, som har interesse for skolen og dens arbejde.

Fru K. Grove-Rasmussen ønsker gennem dette årsskrift at bringe skolens 
elever og forældrekreds en venlig hilsen og meddeler samtidig sin nye adresse: 
Rosenborgsvej 26, Sorgenfri, Virum.

Nyt skoleår begynder fredag den 15. august kl. 10.

Elever optages i mellemskolen fra 11-års alderen og i underskolen fra 6-års 
alderen. Skolens børnehave modtager piger og drenge i alderen fra 3—4 år.

Indmeldelser til det nye skoleår modtages. Træffes bedst kl. 14—15 eller 
efter aftale.

Fredericia Realskole, Købmagergade 72, telefon 720.

K. Drengsgård.
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Realklassen 1956—57.
Stående fra venstre: Fru Bruel, fru Bruhn, Prebin Viggo Jensen, Fritz Vernersen, Lau Norge, Ole Samsøe Andersen, Hans 
Jørgen Skjøtt, hr. Højlund, Jan Lisvad, hr. Hansen, Carl Gerhard Hansen, hr. Bruhn, Hans Eilif Skaar Jacobsen.
Siddende fra venstre: Fru Drengsgård, Inge Nygaard Christensen, fru Hjorth, Bente Vilskjær, Hanne Ørum Nielsen, Poul 
Panduro Jørgensen, Peter Ebbe Seehausen, fru Grove-Rasmussen, Bent Rønberg Pedersen, Asgerd Mattsson, hr. Drengsgård, 
Else Møller, hr. Briiel.


